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We hereby ask you to open and maintain accounts in our name / Kérjük Önöket, hogy nyissanak és vezessenek számlát a részünkre.

Name / Abbreviated name / Név / Rövidített név:

Full name of contact person at the Customer / Az Ügyfél kapcsolattartójának teljes neve:

Legal Form / Jogi forma:

Micro Enterprise as defined in clause 17, §2 of Act LXXXV of 2009 / A 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott mikrovállalkozás:1

   Yes / Igen     No / Nem

Line of Business – Industry / Üzlet-, iparág:

!"#$%&'(%)(*"&+,'&&(-(./0'123',4&256

Registered Office: Street, House No., Postal Code, Place, State / Székhely: ország, postai irányítószám, helység, utca, házszám:

Postal Address: Street, House No., Postal Code, Place, P. O. Box, State / Levelezési cím: ország, postai irányítószám, helység, postafiók, utca, házszám:

Foreign-exchange status / Devizastátusz:

   Resident / Devizabelföldi     Non resident / Devizakülföldi

Statistical classification / Statisztikai besorolás:

   Resident / Rezidens      Non resident / Nem rezidens

Statistical code / Statisztikai számjel:

 

To/Címzett
Commerzbank Zrt. 
(H-1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.; registration number/
cégjegyzékszám: 01-10-042115; HFSA license number/
tevékenységi engedély: Állami Bankfelügyelet: 20/1993.) 
hereinafter referred to as Bank or Commerzbank/a továbbiakban: 
Bank vagy Commerzbank

Application
for the opening of accounts for corporations

!"#$%&'()"%&*+&,-.%
/"&-')$0-12%&*+3*&*4*$2+.%&.+*

50+267789*2:%*20#);<!*)%,2="%&#')"4+">

Date:   Resident  Non Resident

Customer Number 

Customer   

Group Number  
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Method of communication / Kapcsolattartás módja2: 

 Paper based, to the mailing address indicated above / Papíralapú, a fent jelzett levelezési címre

 Electronic to the e-mail address indicated below / Elektronikus, az alábbiakban jelzett e-mail címre 

 Via the Multicash/Electra system / A Multicash/Electra rendszeren keresztül

Language of communication / Kapcsolattartás nyelve3: 

 Hungarian / Magyar   German / Német   English / Angol

Language of account statements:

 Hungarian / Magyar   German / Német   English / Angol

Frequency of interest settlement / A kamatelszámolás gyakorisága:

 monthly / havi     quarterly / negyedéves

Telephone No. / Telefonszám:

Telefax No. / Fax:

E-mail Address / E-mail cím:

!789'(8,:(;80'(%)(0<'(',0#4(+,(0<'(=#8:'(>'5+&0'#(?(>'5+&0#80+%,(@%A(-(B(C25D'54E23F'(0G#02,/(F'D'54E2&(+:'D'(2&(H8I',,4+F',(87387I8E<80JK(<'74'(?(

Cégjegyzékszám:

Tax Identification No. / Adószám:

Declaration pursuant to local money laundering laws and German Geldwäschegesetz (GwG) /  

A magyar és a német pénzmosási törvény szerinti nyilatkozat:

Account No. / Számlaszám:

 We are acting on our own behalf / A saját nevünkben járunk el: 

( L'(8#'(890+,5(%,(F'<87)(%)(-(B(3G1'03'E/(&E'I274(,'12F',(DM#",3('76

Statements of the accounts to be issued / Számlakivonatok kibocsátásának gyakorisága:

 daily / naponta   weekly / hetente    monthly / havonta   quarterly / negyedévente

N( O)(4'&P(0<'(C"&0%I'#(Q"87+)+'&(8&(8(9"&0%I'#(8&(:')+,':(+,(B90(CROO(%)(NSST(-(U8(+5',P(8E(V54)27(8E(NSSTA(21+(CROOA(0G#12,4F',(I'5<80M#%E%00()%548&E0J,83(I+,/&W7A(

2  Except for notifications regarding the rejection of MT 101 orders! / Az MT 101 megbízások elutasítására vonatkozó értesítések kivételével!

3  Selection of the language of contact shall not give rise to an obligation on the part of the Bank to provide the Customer with translations. The Bank undertakes, should a given document 
also be available in the selected language, to send such document to the Customer in the selected language. / A kapcsolattartás nyelvének kiválasztása nem keletkeztet olyan kötelezett-
séget a Bank számára, hogy az Ügyfél számára fordításról gondoskodjon.  A Bank vállalja, hogy – amennyiben egy dokumentum a kiválasztott nyelven is rendelkezésre áll – ezt a doku-
mentumot az Ügyfélnek a kiválasztott nyelven elküldi.

Customer Number 

Customer   

Group Number  
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1. Current account

The accounts are maintained as current accounts unless otherwise 

agreed. Accounts maintained under the above customer number with 

different sub-account numbers are separate accounts. Unless other-

wise agreed, the Bank shall issue a periodic balance statement for a 

current account at the end of each month.

2.  Application of the General Business Conditions and 

other conditions

The business relationship shall be subject to the General Business Con-

ditions as each relevant condition referred to in the below second para-

graph, of the Bank maintaining the accounts. In addition, special condi-

tions may apply for individual business relationships which may contain 

deviations from or supplements to such General Business Conditions. 

The Customer receives a copy of the General Business Conditions and 

the special conditions, if any, and confirms by signing this form, that it 

has read and understands these conditions and accepts the content 

thereof. The text of the relevant conditions is also available for down-

load at www.commerzbank.com/terms_corporates at any time and can 

be inspected at the Bank’s offices. The Customer may also request that 

the General Business Conditions and any special conditions be sent to 

it at any time.

Additionally, the Customer hereby declares that the Bank has sepa-

rately drawn its attention to the provisions of the Business Regulations, 

General Contractual Terms and Conditions for Account Services, Gen-

eral Credit Terms and Conditions, General Deposit Terms that are set 

in bold, and that the Customer hereby expressly accepts such provi-

sions specified therein.

3.  Customer‘s duty to cooperate in compliance with the 

local money laundering laws and German  Money 

Laundering Act – “Geldwäschegesetz“

The Customer shall provide the Bank with information to enable the 

Bank to determine its ownership and control structure. The Customer 

shall notify the Bank without delay of any changes that may occur dur-

ing the business relationship with regard to the contractual or manda-

tory information and representations given to or made towards the 

Bank.

4. Source of funds

The Customer represents and warrants that the sources of funds and/

or assets held on the account now or in the future are not and shall not 

derive from illicit activities and that it has been advised of its duty to 

observe any existing declaration return requirements. 

5. Language

This application has been executed in English and Hungarian. In case 

of doubt or differences of interpretation, the Hungarian version shall 

prevail over the English translation.

1. Folyószámlák

X702#/(I'5M778$%:M&(<+M,4MF8,(8(&EMI7M3(1'E'02&'()%74J&EMI7832,0(

0G#02,+3A(B( )',0+( W54)27&EMI( 87800( '702#/( 87&EMI78&EMI%3387( 1'E'0'00(

&EMI7M3(3W7G,(&EMI7M,83(0'3+,0',:/3A(X702#/(I'5M778$%:M&(<+M,4MF8,(

8(*8,3(8()%74J&EMI7M#J7(8(0M#54<J0(3G1'0/',(<81%,08(&EMI783+1%,80%0(

küld.

2.  Az Általános Üzleti Feltételek és egyéb feltételek 

 alkalmazása

BE( WE7'0+( 38$9&%780#8( 8( &EMI7M380( 1'E'0/( *8,3( 8E( 87MFF+( IM&%:+3(

 bekezdésben felsorolt Általános Üzleti Feltételei alkalmazandók. Ezen 

3Y1W7(8E('54'&(WE7'0+(38$9&%780%3#8(8E(Z7087M,%&(VE7'0+(.'7020'7'30/7('7-

02#/(1854(8E%380(3+'52&EY0/(3W7G,()'7020'7'3(1%,803%E<80,83A(BE(V54)27(

8E(Z7087M,%&(VE7'0+(.'7020'7'3F/7(2&(I+,:',(3W7G,()'7020'7F/7(IM&%780%0(

38$%00P(2&(8(D'7',([#78$(87MY#M&M187(+58E%7D8P(<%54('E'3'0(8()'7020'7'3'0(

elolvasta és megértette, valamint elfogadja azok tartalmát. E feltételek 

a www.commerzbank.com/terms_corporates oldalról bármikor letölthe-

0/3(2&(8(*8,3()+J3D8+F8,(I'50'3+,0<'0/3A(BE(V54)27(FM#I+3%#(32#<'0+(8E0(

is, hogy az Általános Üzleti Feltételeket és az egyedi kondíciókat küld-

jék el számára.

(\+D'7',0'IP(<%54(8(*8,3(3W7G,( )'7<Y108(8( )+54'7I'I'0(8( 3G1'03'E/(

 Általános Üzleti Feltételekre: az Üzletszabályzatra, a Pénzforgalmi 

(&E%75M7080M&%3#8(1%,803%EJ(M7087M,%&(&E'#E/:2&+()'7020'7'3#'P(8E(Z7087M-

,%&(<+0'7,4]D0M&+()'7020'7'3#'P(8(*'020+(&E'#E/:2&'3(M7087M,%&()'7020'7'+(

#',:'73'E2&'+#'P(I'74'3()273G12#(F'0[33'7(&E'#'$'7,'3P(2&(8E(8E%3F8,(

foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadom.

^A( (BE(V54)27('54W00I[3G:2&+(3G0'7'E'00&25'(8(I8548#(

és a német pénzmosás elleni jogszabályoknak 

I'5)'7'7/',

Az Ügyfél köteles a Bank számára olyan információkat szolgáltatni, 

melyek segítségével a Bank megállapíthatja az Ügyfél tulajdonosi és 

'77',/#E2&+(&E'#3'E'020A(BE(V54)27(3G0'7'&(8(*8,3%0(32&':'7'I(,273W7(

2#0'&Y0',+(8(*8,3(&EMIM#8(,4]D0%00(&E'#E/:2&'&(1854(3G0'7'E/(8:80%3-

ban és a Bank számára tett nyilatkozatokban az üzleti kapcsolat során 

'&'07'5()'7I'#W7/(I+,:',(1M70%EM&#J7A

4. Pénzeszközök forrása

Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a számlán jelenleg vagy a 

(DG1/F',( 721/($2,E'&E3GEG3(2&-1854('&E3GEG3( )%##M&8+(,'I( +77'5M7+&(

0'123',4&25'3F/7( &EM#I8E,83P( 1878I+,0( <%54( 0MD23%E080M&0( 38$%00(

(8##J7P(<%54(3G0'7'&(8(,4+7803%E80020'7+(3G0'7'E'00&25'+,'3(I'5)'7'7/',(

eleget tenni.

5. Nyelv

B(D'7',(&E'#E/:2&(8,5%7(2&(I8548#(,4'71',(32&EW70A(\20&25(1854('702#/(

2#0'7I'E2&( '&'02,( 8( I8548#( ,4'71[( 1M70%E80( 8E( +#M,48:J( 8E( 8,5%7(

(,4'71[()%#:Y0M&&87(&E'IF',A

Customer Number 

Customer   

Group Number  
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6.  Consent to the transmission of data between the 

Bank, Commerzbank AG, its foreign branches and 

Commerzbank Group companies

Commerzbank AG, its foreign branches and Commerzbank Group com-

panies closely cooperate in order to provide customers with compre-

hensive advice and services. To ensure that the foreign branches and 

Commerzbank Group companies, in addition to Commerzbank AG 

domiciled in the Federal Republic of Germany, are able to provide 

 comprehensive advice and services to customers in any banking trans-

actions and financial services, e.g. investment and risk management, 

financing, cash management and international business, the Customer 

agrees that Commerzbank AG, its foreign branches and Commerzbank 

Group companies may transmit data concerning the Customer to each 

other and/or make data available for electronic download by each other 

so that the data can be processed and used locally for the purposes of 

taking up and providing advice and services to the Customer.

The current locations of Commerzbank AG`s foreign branches and 

 information on current Commerzbank Group companies can be found 

at www.commerzbank.com/data_transmission and can be provided or 

sent to customers on request. Commerzbank AG expressly notifies the 

Customer that local or foreign public authorities may be able to access 

the data if such data is subject to their sovereign territory as a result of 

a transmission to or download by a foreign branch or Commerzbank 

Group company.

All data obtained by Commerzbank AG in the course of its business 

 relationship with the customer may generally be transmitted within the 

Commerzbank Group or made available for electronic download for the 

purposes set out above. In this context “data” refers to both, data made 

available by the Customer to the relevant branch or Commerzbank 

Group company and data created by the relevant branch or 

 Commerzbank Group company itself on the basis of such data.

We hereby release the relevant branch or Commerzbank Group 

company keeping the account(s) from its duty to preserve banking 

secrecy to the extent set out above. This consent is voluntary and 

may be deleted or revoked at any time.

6.  A Bank, a Commerzbank AG, annak külföldi fiókjai 

és a Commerzbank csoport vállalatai közötti 

adattovábbítás jóváhagyása

A Commerzbank AG, annak külföldi fiókja és a Commerzbank csoport 

1M7787808+(&E%#%&8,('54W00I[3G:,'3(8,,83(2#:'32F',P(<%54(8E(W54)'-

7'3(I+,:',#'(3+0'#D':/(08,M9&%380(2&(&E%75M7080M&%380(38$D8,83A(B,,83(

érdekében, hogy a külföldi fiókok és a Commerzbank csoport vállalatai 

?( 8( @2I'0( _EG1'0&25+( \GE0M#&8&M5F8,( &E23<'774'7( #',:'73'E/(

C%II'#EF8,3(B`a,(3Y1W7(?(32$'&'3(7'54','3(I+,:',#'(3+0'#D':/(08-

nácsokat és szolgáltatásokat nyújtani az ügyfeleknek valamennyi ban-

ki tranzakció és nemzetközi szolgáltatás – pl. befektetés- és kockázat-

kezelés, finanszírozás, pénzkezelés és nemzetközi üzlet – során, az 

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Commerzbank AG, a külföldi fiókok 

és a Commerzbank csoport vállalatai adatokat továbbítsanak az Ügy-

)27#/7('54IM&,83(2&-1854(7'<'0/12(0'5423(8E(8:80%3('7'30#%,+3"&(7'-

töltését egymás számára úgy, hogy az adatok feldolgozhatók és helyi-

7'5()'7<8&E,M7<80J3(7'54','3(8E(V54)27(&EMIM#8(0G#02,/(08,M9&8:M&(

és szolgáltatásnyújtás, ill. ennek kérése céljából.

A Commerzbank AG külföldi fiókjainak aktuális felsorolása és a 

Commerzbank csoport vállalatairól szóló aktuális információk megta-

lálhatók a www.commerzbank.com/data_transmission oldalon, és ké-

résre az ügyfelek rendelkezésére bocsáthatók vagy számukra meg-

3W7:<'0/3A(B(C%II'#EF8,3()'7<Y1D8(8E(V54)27()+54'7I20(8##8P(<%54(8(

helyi vagy a külföldi állami hatóságok esetleg hozzáférhetnek az ada-

tokhoz, ha ezek az adatok joghatóságuk alá tartoznak, mert valamely 

külföldi fiók vagy a Commerzbank csoport valamely vállalata részére 

az adatokat továbbították, vagy az adatok általuk letöltésre kerültek. 

A Commerzbanknak az ügyféllel folytatott üzleti kapcsolata során tu-

domására jutott minden adat a fent jelzett célokból a Commerzbank 

9&%$%#0%,(F'7W7(M7087M,%&&M5F8,(0%1MFFY0<80J(1854(7'0G70<'0/12(0'<'0/A(((

Ebben az összefüggésben az „adatok” mind az Ügyfél által az adott 

fiók vagy a Commerzbank csoport vállalata számára rendelkezésre 

bocsátott adatokra, mind az adott fiók vagy maga a Commerzbank 

csoport vállalata által az ilyen adatok alapján létrehozott adatokra vo-

natkoznak.

?&*##*)2 7*)(*#4@A$2 "2 %&'()'B$"C42 3*&*4,2 781$042 3"/;2 "2

D0((*+&E"#$2 4"/3'))")"4042 "&0#2 $F4*)*&*44%./*2 ")1)G2 =0/;2 "2

E"#$484$042"27*#482*%*4*$E*#2(*/,+8&&*H2?&2"&2*#/*-.);2F#$.#4*%2

.%2E'+(8$0+238%%&"30#="41H

Customer Number 

Customer   

Group Number  

7. Outsourcing

Upon signing this application, the Customer agrees that in respect of its 

bank account and the transactions executed in relation thereto, the 

Bank may forward information that qualifies as a bank secret to the 

company that keeps the Bank’s books, for the purpose of data process-

ing. The confidentiality obligation in respect of bank secrets shall also 

be binding on the company performing the data processing.

7. Outsourcing

Ezenkívül – a jelen megállapodás aláírásakor – az Ügyfél vállalja, hogy 

bankszámlája és az ahhoz kapcsolódóan végrehajtott tranzakciók vo-

,803%EM&MF8,(8(*8,3(0%1MFFY0<80(F8,30+0%3,83(I+,/&W7/(+,)%#IM9+J380(

8(*8,3(3G,41'+0(1'E'0/(0M#&8&M5,83(8:80)'7:%75%EM&(927DMFJ7A(B(F8,3-

0+03%3#8(1%,803%EJ(0+0%308#0M&+(3G0'7'E'00&25(3G0'7'E/(2#12,4[(8E(8:80-

)'7:%75%EM&0(125E/(0M#&8&M5(&EMIM#8(+&A
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Customer Number 

Customer   

Group Number  

8. Specimen Signature and Authorisation Form

Only signatories listed on the Signature Sample Sheet of the Bank are 

entitled to submit orders on behalf of the Customer in respect of the 

Customer’s bank account(s) opened with the Bank, in observance of 

the limitations specified on the Signature Sample Sheet. If the right to 

submit orders in respect of the bank account(s) cannot be clearly 

 verified, the Bank shall have the right to cease executing the order(s) 

that has (have) been given regarding the bank account until such 

 uncertainty is eliminated. The Customer designates the authorised per-

sons separately in respect of each account order type (e.g. bank card, 

e-banking, fax communication). If the right to submit orders in respect 

of any account order type is withdrawn or modified by the Customer, the 

Bank will not apply the change to the other account order types unless 

separately instructed to do so.

9. Central Credit Information System

The Bank supplies data pertaining to the Customer’s account – as 

 prescribed by law – to the central credit information system.

10. Notice concerning scope of Deposit Protection Fund

Unless provided otherwise by law, monies deposited at Commerzbank 

are insured by the National Deposit Insurance Fund (NDIP) in 

 accordance with the requirements of the law. More detailed infor- 

mation is available at https://www.commerzbank.hu/hu/main.htm under 

“Downloading” Deposit Insurance (NDIP) directing to NDIP’s website 

www.oba.hu

bA( B7MY#M&aF'D'7',0/(38#0%,

BE(V54)27,'3(8(*8,3(B7MY#M&F'D'7',0/(\8#0%,DM,()'7&%#%70(87MY#J+(?(8E(

B7MY#M&F'D'7',0/(\8#0%,%,(&E'#'$7/(3%#7M0%EM&%3()+54'7'IF'120'721'7(

– jogosultak az Ügyfél Banknál nyitott bankszámlája(i) felett rendel-

kezni. Ha a bankszámla feletti rendelkezés joga teljes biztonsággal 

'542#0'7I[',( ,'I( M778$Y0<80J(I'5P( 8( *8,3( D%5%&"70( 8( F8,3&EMI78(

()'7'00+( #',:'73'E2&H'3K( 0'7D'&Y02&20( 8( F+E%,40878,&M5( I'5&E[,2&2+5(

szünetelteni. Az Ügyfél a számla feletti rendelkezés egyes formáihoz 

(pl. bankkártya, e-banking, faxkommunikáció) külön-külön jelent be 

 jogosult személyeket. Amennyiben az egyik típusú rendelkezési jogot 

Ügyfél megvonja vagy módosítja, a Bank ezt a többi rendelkezési 

 formára külön megbízás hiányában nem alkalmazza

9. Központi hitelinformációs rendszer

B(*8,3(8(0G#12,4F',('7/Y#083,83(I'5)'7'7/',(8:80%380(&E%75M7080(8(3GE-

ponti hitelinformációs rendszerbe az Ügyfél számlájáról.

10.  Az Országos Betétbiztosítási Alap nyújtotta véde-

lemre vonatkozó értesítés

Amennyiben a jogszabályokból más nem következik, a Commerz-

banknál elhelyezett betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 

F+E0%&Y0D8( D%5&E8FM74('7/Y#M&8+,83(I'5)'7'7/',A(*/1'FF( +,)%#IM9+J(8(

https://www.commerzbank.hu/hu/main.htm oldalon a Betétbiztosítás 

(OBA) “További részletek” címszó alatt található, mely az OBA webol-

dalára (www.oba.hu) irányít.

Date / Dátum:

6#2!*=")720724=*2D:%40(*+2<2I&2J/;7.)2#*3.E*#>

_08I$(-(=+07'(-(."77(,8I'(8,:(&+5,80"#'(-(*274'5E/(-(*'%&E0M&(-(='7D'&(,21(2&(B7MY#M&6

6#2!*=")720724=*2!"#$2<2I2!"#$2#*3.E*#>

_08I$(-(=+07'(-(."77(,8I'(8,:(&+5,80"#'(-(*274'5E/(-(*'%&E0M&(-(='7D'&(,21(2&(B7MY#M&6

D0((*+&E"#$2K+0:L28%20L*+"48#/28#>

I(%4*+-"(G2!"+9*)0#"G2!*8@8#/G2!:-"L*%4G2!+"48%)"3"G2!+:%%*)%G2M0#/2N0#/G2O0#-0#G2P"-+8-G2P8)"#G2P0%90QG2R*Q2S0+$G2T"+8%G2T+"/:*G2U="#/="8G2

U8#/"L0+*G2U4H2T*4*+%E:+/G2V8"#@8#G2V0$;0G2W8*##"G2X"+%"QG2Y:+89=
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Customer Number 

Customer   

Group Number  

UL*98(*#2%8/#"4:+*%2"#-2 
signature authorisation
for corporations

I)'Z+'%(8#4'$2.%2")'Z+'%82
 felhatalmazás
gazdálkodó szervezetek számára

 Representative capacity and specimen signatures

The persons named hereafter are authorized to represent us in respect 

of the bank accounts held with the Bank as follows:

 Addendum to representative capacity and specimen signatures

In addition to the authorized representatives already indicated, the 

 persons named hereafter are authorized to represent us in respect of 

the bank accounts held with the Bank as follows:

2 N.L38%*)*482@0/0%:)4%'/2.%2")'Z+'%(8#4"

Az alábbiakban megnevezett személyek jogosultsággal rendelkeznek 

arra vonatkozóan, hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak 

szerint képviseljenek bennünket:

2 I2$.L38%*)*482@0/0%:)4%'/2.%2")'Z+'%(8#4"2$8*/.%&Z4.%*2

B(IM#(F'D'7',0'00()'7<8087I8E%00(32$1+&'7/3G,(0]7(8E(87MFF+83F8,(I'5-

nevezett személyek rendelkeznek jogosultsággal arra vonatkozóan, 

hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak szerint képvisel-

jenek bennünket:

 Name, First Name /        Position1 / Beosztás1     Sole or Joint Power   Specimen Signature /  

 Név, utónév                  of Representation   Aláírásminta  

                     (I, G or R) 2 / Önálló  

                     képviseleti jogosultság /  

                     Együttes képviseleti jog  

                     (I, G vagy R) – Account  

                     Number / Számlaszám2

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

When completing, please strike through all unused lines. / Kérjük, húzzon át minden ki nem töltött sort.

1  E. g., general manager, member of the board of managing directors, proxy holder, author-
ized signatory

2  I(ndividual) –  Sole authorised representative, G(eneral) – Jointly authorised with any of 
the other authorised representatives, R(estricted) – Jointly authorised with a G-authorised  
representative

N( (!7A(1'E2#+58E580JP(W541'E'0/(+58E580JP(+58E580J&M5+(085P(0'7D'&(D%5](I'5<8087I8E%00P(
meghatalmazott aláíró

2  I – egyedüli aláíró; G – egy másik aláírási jogosultsággal együtt; R – csak egy “G” jogo-
sultságú aláíróval együtt
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Customer Number 

Customer   

Group Number  

UL*98(*#2%8/#"4:+*%2"#-2 
signature authorisation
for corporations

I)'Z+'%(8#4'$2.%2")'Z+'%82
 felhatalmazás
gazdálkodó szervezetek számára

 Representative capacity and specimen signatures

The persons named hereafter are authorized to represent us in respect 

of the bank accounts held with the Bank as follows:

 Addendum to representative capacity and specimen signatures

In addition to the authorized representatives already indicated, the 

 persons named hereafter are authorized to represent us in respect of 

the bank accounts held with the Bank as follows:

2 N.L38%*)*482@0/0%:)4%'/2.%2")'Z+'%(8#4"

Az alábbiakban megnevezett személyek jogosultsággal rendelkeznek 

arra vonatkozóan, hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak 

szerint képviseljenek bennünket:

2 I2$.L38%*)*482@0/0%:)4%'/2.%2")'Z+'%(8#4"2$8*/.%&Z4.%*2

B(IM#(F'D'7',0'00()'7<8087I8E%00(32$1+&'7/3G,(0]7(8E(87MFF+83F8,(I'5-

nevezett személyek rendelkeznek jogosultsággal arra vonatkozóan, 

hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak szerint képvisel-

jenek bennünket:

 Name, First Name /        Position1 / Beosztás1     Sole or Joint Power   Specimen Signature /  

 Név, utónév                  of Representation   Aláírásminta  

                     (I, G or R) 2 / Önálló  

                     képviseleti jogosultság /  

                     Együttes képviseleti jog  

                     (I, G vagy R) – Account  

                     Number / Számlaszám2

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

When completing, please strike through all unused lines. / Kérjük, húzzon át minden ki nem töltött sort.

1  E. g., general manager, member of the board of managing directors, proxy holder, author-
ized signatory

2  I(ndividual) – Sole authorised representative, G(eneral) – Jointly authorised with any of 
the other authorised representatives, R(estricted) – Jointly authorised with a G-authorised  
representative

N( (!7A(1'E2#+58E580JP(W541'E'0/(+58E580JP(+58E580J&M5+(085P(0'7D'&(D%5](I'5<8087I8E%00P(
meghatalmazott aláíró

2  I – egyedüli aláíró; G – egy másik aláírási jogosultsággal együtt; R – csak egy “G” jogo-
sultságú aláíróval együtt



5
3

5
0

/0
0

/1
4

 –
 H

D
1

2
1

3
Page / Oldal 8/17

Customer Number 

Customer   

Group Number  

Extinction or change of authorisation

The Customer shall notify the Bank immediately of any termination of or 

amendment to any power of representation previously notified to the Bank. 

Such notification should be in writing for reasons of proof. This notification 

duty also exists where the powers of representation are recorded in a pub-

lic register (e. g. the Commercial Register) and any termination thereof or 

any amendments thereto are entered in that register.

Language

This specimen signatures and signature authorisation has been executed 

in English and Hungarian. In case of doubt or differences of interpretation, 

the Hungarian version shall prevail over the English translation.

B()'7<8087I8EM&(I'5&E[,2&'(1854(IJ:%&Y0M&8

A számlatulajdonosnak haladéktalanul értesítenie kell a Bankot a Banknak 

3%#MFF8,(F'D'7',0'00(FM#I+74',(32$1+&'7'0+(D%5%&"70&M5(I'5&E[,2&2#/7(1854(

módosításáról. A fenti értesítést – igazolás céljából – írásban kell megadni. 

A fenti értesítési kötelezettség akkor is fennáll, ha a képviseleti jogosultsá-

5%380(3GE<+0'7[(,4+71M,08#0M&(H$7A(8(C25D'54E23K( 08#0D8(,4+71M,P(2&(8,,83(

FM#I+74',(I'5&E[,2&'(1854(IJ:%&Y0M&8(M01'E'02&#'(3'#W70(8E(8:%00(,4+7-

vántartásban.

Nyelv

A jelen aláírásminták és aláírási felhatalmazások angol és magyar nyelven 

32&EW70'3A(\20&25(1854('702#/(2#0'7I'E2&('&'02,(8(I8548#(,4'71[(1M70%E80(

8E(+#M,48:J(8E(8,5%7(,4'71[()%#:Y0M&&87(&E'IF',A

Place, Date / Hely, Dátum:

 

Stamp and signature(s) of persons legally authorised under the commercial register to represent the firm /  

B(925(F274'5E/D'(2&(8(925D'54E23(878$DM,(8(925(0G#12,4'&(32$1+&'7'02#'(D%5%&"70(&E'I274H'3K(87MY#M&8H+K
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copy of his  identification document

M0&&'@'+:)'%2%&*(.);"&0#0%Z412
20$('#;0$27.#;('%0)'%'=0&

With my signature I agree that a copy of my identity card will be stored. 

 According to the bank’s information this handling of my personal data takes 

place to avoid and to clarify cases of data misuse and to fulfill the legal 

 requirements, which prescribe the registration of personal data (for example 

the Anti-Money-Laundering legislation). I am entitled to cancel my approval 

to this process any time.

Aláírásommal igazolom, hogy hozzájárultam fényképes személyazonosító 

igazolványom lemásolásához. A bank tájékoztatása szerint az adatkezelés-

re a banki visszaélések megakadályozása, valamint felderítése céljából és 

8(&E'I274'&(8:80%3(#G5EY02&20('7/Y#J(D%5&E8FM74+(#',:'73'E2&'3(H$7A($2,E-

I%&M&(I'5'7/E2&2#/7(&EJ7J(&E8FM74%EM&K(+74(IJ:%,(187J(0'7D'&Y02&'(2#:'-

kében kerül sor. A jelen adatkezelési hozzájárulásom visszavonható.

Place, Date / Helyszín, Dátum:

 

Full name and signature / Beosztás/Teljes név és Aláírás:

[:*2402-"4"2L+04*9480#2)"QG28-*#48789"480#2-09:(*#4%29"#20#);2E*290L8*-G28724=*20Q#*+20724=*%*2-09:(*#4%2B)*/")2+*L+*%*#4"483*G2":4=0+8&*-22L*+%0#C2

agrees to it by signing this form.

I&2"-"43.-*)(824F+3.#;2")"L@'#2"&2"&0#0%Z4'%82-0$:(*#4:(0$"429%"$2"$$0+2)*=*42('%0)#8G2"(*##;8E*#2"2-0$:(*#4:(24:)"@-0#0%"22B9./@*/;&.%+*2

@0/0%:)4G2"2E"#$%&'()"27*)*442+*#-*)$*&.%+*2@0/0%:)4C2*==*&2"2@*)*#2#;0(4"43'#;2")'Z+'%'3")G2=0&&'@'+:)H
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676,84$26)*+*9::;<*45)*=>>>?@<*'A754$2*

 szerint

!"#$%&'()*+",-.'"(/)0$*12"&3.1",-.'"(/)0$*1'($..)*"4)0"5)46)*#)/7"

más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai

(e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

Azonosítási adatlap és tényleges tulajdonos megállapítása:

89" "!"#$%&'()*+",-.'"(/)0$*12"&3.1",-.'"(/)0$*1'($..)*"4)0"5)46)*#)/7"0:("(/)5&)/)+";3"+-&:<<'3#<34=",-.'"(/)0$*1>"363+3'

" ?.1@$*"A"(/)5/767"@$*";B.1@$*"(/'4+>=" 

 Név, rövidített név       

" C/$#D)*1"A"0-E'9"FG#+)*)%"HI0)1:    

" J7"+)&$#)41($.'"#K5="" " " " " "

 Azonosító okirat száma és megnevezése:

 Cégjegyzékszám: " " L$+5),K++$57*"(/G*G"D3+:5-/3+"(/:03="  Nyilvántartási szám: 

 Képviseletre jog. neve, beosztása:   

 Kézb. megb. azonosításra alk. adatai:   

Ügyfél nyilatkozatai – Ügyfél tölti ki!:

Alulírot " <B4+)+7,-.'"@)*)*7(($.)0"+M63+:<34"41'*3+#-/-02"D-.1

 az általam képviselt fenti jogi személy saját nevében és érdekében jár el,

 az általam képviselt fenti jogi személy az alábbi személy(ek) nevében és érdekében jár el (név, cím, azonosító):

 

 A fenti jogi személynek nincs természetes személy tényleges tulajdonosa2, 

 a fenti jogi személynek az alábbi tényleges tulajdonosa(i)* van(nak):

8" #B*@K*6'"(/$#D)*1N"&:**3*#-/:(")()+$4"03.135-(/:.'"@'G#+)*)%"HI0)
2 Tényleges Tulajdonos:
" O" "3/"3"+)50$(/)+)("(/)0$*12"3#'"3",-.'"(/)0$*1<)4"&3.1"3",-.'"(/)0$*1'($..)*"4)0"5)46)*#)/7"(/)5&)/)+<)4"3"(/3&3/3+'",-.-#"&3.1"3"+M*3,6-4'"D:4136"*).3*:<<"DM(/-4K+"(/:/3*$#:&3*"

5)46)*#)/'#2"D3"3",-.'"(/)0$*1"&3.1",-.'"(/)0$*1'($..)*"4)0"5)46)*#)/7"(/)5&)/)+"4)0"3"(/3<:*1-/-++"%'3H-4",).1/)++"+:5(3(:.2"30)*15)"3"#K/K(($.'",-.'"(/3<:*1-/:((3*"&3.1"3//3*"
).1)4$5+$#N"4)0/)+#K/'")*7I5:(-##3*"K((/D34.<34"*$&7"#K//$+$+)*'"#K&)+)*0$41)#"&-43+#-/43#9

" O" "3/"3"+)50$(/)+)("(/)0$*12"3#'"3",-.'"(/)0$*1<)4"&3.1"3",-.'"(/)0$*1'($..)*"4)0"5)46)*#)/7"(/)5&)/)+<)4"0).D3+:5-/G"<)@-*1:((3*"5)46)*#)/'#2"3/3/"3443#"+3.,32"'**)+&)""5$(/&$41)()"
és

" " O" ",-.-(M*+")",-.'"(/)0$*1"&)/)+7"+'(/+($.&'()*7'"&3.1"@)*B.1)*7<'/-++(:.3"+3.,3'"+K<<($.$4)#"0).&:*3(/+:(:532"'**)+&)"&'((/3DI&:(:532"&3.1
  –  a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.
  –  az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
 –  alapítványok esetében az a természetes személy,
" " O" "3#'"3/"3*3%I+&:41"&3.1-43"*).3*:<<"DM(/-4K+"(/:/3*$#:43#"3"#)6&)/0$41)/)++,)2"D3"3"*))467"#)6&)/0$41)/)++)#)+"0:5"0).D3+:5-/+:#2
" " O" "3#'4)#"$56)#$<)4"3/"3*3%I+&:41+"*$+5)D-/+:#2"'**)+&)"0N#K6+)+'#2"D3"3"#)6&)/0$41)/)++)#)+"0$."4)0"D3+:5-/+:#"0).2"&3.1
" " O" "3#'"+3.,3"3/"3*3%I+&:41"#)/)*7"(/)5&$4)#2"&3.1"0).D3+:5-/G"<)@-*1:(+".13#-5-*"3/"3*3%I+&:41"&3.1-4:43#"*).3*:<<"DM(/-4K+"(/:/3*$#3"@)*)++2"'**)+&)"3/"3*3%I+&:41"#$%&'()*)+$<)4"

eljár.
" " O" "3"@)4+')#"D':41:<342"3",-.'"(/)0$*1"&3.1",-.'"(/)0$*1'($..)*"4)0"5)46)*#)/7"(/)5&)/)+"&)/)+7"+'(/+($.&'()*7,$+"#)**"+$41*).)("+M*3,6-4-(43#"+)#'4+)4'9
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*+*-(.#;*82"2\]]^H2.382D___W`H24F+3.#;2
 szerint

B(32$1+&'70(D%5+(&E'I274P(1854(D%5+(&E'I274+&255'7(,'I(#',:'73'E/(

más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai

(e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

Azonosítási adatlap/Az ügyfél átvilágítás eredményei a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint

 Tulajdoni hányad/szavazati jog  %    rendelkezik meghatározó befolyással  ( 1854(8(&E'#1'E'0-925(1'E'0/(0+&E01+&'7/D'

Családi és utónév (kizárólag természetes személy)   

Születéskori név1:          

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( ( ( ( ( (  

Édesanyja neve:           

Állampolgárság:           

Mo-i tartózkodási hely2:         

Lakcím:             

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 

 Tulajdoni hányad/szavazati jog  %    rendelkezik meghatározó befolyással  ( 1854(8(&E'#1'E'0-925(1'E'0/(0+&E01+&'7/D'

Családi és utónév (kizárólag természetes személy)   

Születéskori név1:          

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( ( ( ( ( (  

Édesanyja neve:           

Állampolgárság:           

Mo-i tartózkodási hely2:         

Lakcím:             

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 
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*+*-(.#;*82"2\]]^H2.382D___W`H24F+3.#;2
 szerint

B(32$1+&'70(D%5+(&E'I274P(1854(D%5+(&E'I274+&255'7(,'I(#',:'73'E/(

más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai

(e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

 Tulajdoni hányad/szavazati jog  %    rendelkezik meghatározó befolyással  ( 1854(8(&E'#1'E'0-925(1'E'0/(0+&E01+&'7/D'

Családi és utónév (kizárólag természetes személy)   

Születéskori név1:          

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( ( ( ( ( (  

Édesanyja neve:           

Állampolgárság:           

Mo-i tartózkodási hely2:         

Lakcím:             

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 

 Tulajdoni hányad/szavazati jog  %    rendelkezik meghatározó befolyással  ( 1854(8(&E'#1'E'0-925(1'E'0/(0+&E01+&'7/D'

Családi és utónév (kizárólag természetes személy)   

Születéskori név1:          

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( ( ( ( ( (  

Édesanyja neve:           

Állampolgárság:           

Mo-i tartózkodási hely2:         

Lakcím:             

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 

NK( '7/E/(,21P(7'M,43%#+(,21( ( ( ( cK( 3W7)G7:+(M778I$%75M#('&'02,

Nyilatkozat:

Tudomásom szerint a ( ,'1[(02,47'5'&(0"78D:%,%&

3+'I'70(3GE&E'#'$7/,'3(I+,/&W76   igen   nem

=":%IM&%I(18,(8##J7P(<%54(d(HG0K(I",38,8$%,(F'7W7(3G0'7'&(1854%3(F'D'7',0',+(8(&E%75M7080J,83(8()',0+(8:80%3F8,(F'3G1'03'E/('&'07'5'&(1M70%EM&%380(2&(

'(3G0'7'E'00&25('7I"78&E0M&MFJ7('#':/(3M#(',5'I(0'#<'7A

Jelen nyomtatvány aláírásával magánszemélyként ill. a gazdálkodó szervezet képviseletre jogosultjaként kijelentem, hogy a számlán kezelt vagyon erede-

020(0'3+,01'(,'I(F[,9&'7'3I2,4F/7(&EM#I8E+3P(0%1MFFM(8(*8,3(3W7G,()'7<Y108(8(e54'7I'I'0(HI+,0(I85M,&E'I274P(+77A(I+,0(58E:M73%:J(&E'#1'E'0(#2&E2#'K(

8E('&'07'5'&',(3'7'03'E/(8:JF'1877M&+(3G0'7'E'00&25(0'7D'&Y02&2#'A

Signature:

Hely, dátum      

BE(W54)27(925&E'#[(87MY#M&8(
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*+*-(.#;*82"2\]]^H2.382D___W`H24F+3.#;2
 szerint

\+EM#J785(F'7&/(<8&E,M780#8

Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

 KYC Score:    magas   közepes   alacsony kockázatú ügyfél

I24.#;)*/*%24:)"@-0#0%2"&0#0%Z4'%'+"2"&2A/;7.)2Z+'%E*)82#;8)"4$0&"4'#"$2(*)),&.%.3*)2$*+A)42%0+2"2T(4H2a<I2b2B\HC2E*$*&-.%.#*$2(*/7*)*),*#H

 igen   nem

B(02,47'5'&(0"78D:%,%&(8E%,%&Y0M&8(2&('77',/#+E2&'(8E(87MFF+(I'7723'70(:%3"I',0"I%3(878$DM,(I'50G#02,06

 

 

 

 

 

 

 

Az ügyfél azonosítását elvégeztem:

Hely, dátum   

Aláírás   

     BJ/;8#4.&,C

NF&*L*%2.%2("/"%2$09$'&"4c2A/;7.)2*%*4.E*#2"&2dI--8480#")2NSDe`#70+("480#270+2D0+L0+"4*29:%40(*+%f2#*3g2#;0(4"43'#;42$82$*))24F)4*#8H

Location (please choose)

Location (please choose)

Location (please choose)

Location (please choose)

Location (please choose)

Location (please choose)

Location (please choose)
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Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

Alulírott

családi és utónév (születési név):    

lakcím:          

állampolgárság:        

azonosító okmány típusa és száma:   

magyarországi tartózkodási hely:    

kijelentem, hogy saját országom joga szerint

  1)  #*(2(8#,%A)F$2$8*(*)42$F&%&*+*L),#*$G2azaz fontos közfeladatot ellátó személynek, vagy annak közeli hozzátartozójának ill. vele közismerten 

közeli kapcsolatban álló személynek.

 2)  2$8*(*)42$F&%&*+*L),#*$2(8#,%A)F$G2azaz olyan fontos közfeladatot ellátó személy vagyok, aki jelenleg, vagy az elmúlt egy évben (x-el jelölje):

( (c8K( (8E(M778I)/P(8(3%#IM,4)/P(8(I+,+&E0'#P(8E(M778I0+03M#

( (cFK( (8E(%#&EM554[72&+(32$1+&'7/

  2c)  alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs

( (c:K( (8(&EMI1'1/&E23('7,G3'P(8(&EMI1'1/&E23(0'&0W7'02,'3(085D8P(8(3GE$%,0+(F8,3(7'5)/FF(:G,02&<%EJ(&E'#12,'3(085D8

( (c'K( (8(,8543G1'0P(8E(W541+1/(2&(8()'541'#'&(&E'#1'3(<+180M&%&(M77%IM,4]()/0+&E0+(#',:)%3%E80]P(0MF%#,%3+(F'%&E0M&](2&(0MF%#,%3+(#',:)%3%E80](085D8+

( (c)K( (8(0GFF&25+(M778I+(0"78D:%,](1M77873%EM&(W541+0'7+P(+58E580M&+(1854()'7W54'7/(0'&0W7'02,'3(085D8

( (̂ K( (B(3+'I'70(3GE&E'#'$7/(3GE'7+(<%EEM08#0%EJD8P(8E8E(8(!03A(3GE'7+(<%EEM08#0%EJ#J7(&EJ7J('7/Y#M&MF8,(I'5<80M#%E%00(3GE'7+(<%EEM08#0%EJP(0%1MFFM(8E(

élettárs

( (f8K( (FM#I'74(0'#I2&E'0'&(&E'I274P(83+(8(cK($%,0%3F8,('I7Y0'00(&E'I2774'7(3GEG&',("548,8E%,(D%5+(&E'I274(1854(D%5+(&E'I274+&255'7(,'I(#',:'73'E/(

szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll

( (fFK( (FM#I'74(0'#I2&E'0'&(&E'I274P(83+('54&E'I274'&(0"78D:%,%&8(%748,(D%5+(&E'I274,'3(1854(D%5+(&E'I274+&255'7(,'I(#',:'73'E/(&E'#1'E'0,'3P((8I'74'0(

a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

Pénzeszköz forrása: 

Aláírás:

Hely, dátum   

Aláírás   

g'7',(@4+7803%E80(8(chhiA(21+(CRRRjOA(01A(fA(k(+77A(NTA(kaF8,('7/Y#0()'78:80%3(125#'<8D0M&M<%E(32&EW70A
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A természetes személy adatai Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

Családi és utónév:     

Születéskori név1:     

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( (

Édesanyja neve:      

Állampolgárság      

Mo-i tartózkodási hely2:    

Lakcím:        

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 

NK( '7/E/(,21P(7'M,43%#+(,21( ( ( ( cK( 3W7)G7:+(M778I$%75M#('&'02,

A természetes személy tényleges tulajdonosi nyilatkozata – A természetes személy tölti ki!

Alulírott ( FW,0'0/D%5+()'7'7/&&25'I(0":80MF8,(,4+7803%E%IP(<%54

( H32#DW3(8(I'5)'7'7/(1M78&E0(la'7(D'7G7,+K6

  saját magam nevében ill. érdekében járok el. 

( (3W7G,(8:8078$%,(8E%,%&Y0%00(D%5+(&E'I274(1854(D%5+(&E'I274+&255'7(,'I(#',:'73'E/(&E'#1'E'0(32$1+&'7'02F',(H8(&E'#1'E'0(W541'E'0/D'32,0P(87387I8-

zottjaként, egyéb funkcióban) járok el.

( (8(3G1'03'E/(%7:87%,('I7Y0'00(&E'I274H'3K(,'12F',(+77A(2#:'32F',(DM#%3('76

( =":%IM&%I(&E'#+,0(8(02,47'5'&(0"78D:%,%&H%3K(3+'I'70(3GE&E'#'$7/H3K,'3(I+,/&W7H,'3K( (  igen   nem

Nyilatkozat

=":%IM&%I(18,(8##J7P(<%54(d(HG0K(I",38,8$%,(F'7W7(3G0'7'&(1854%3(F'D'7',0',+(8(&E%75M7080J,83(8()',0+(8:80%3F8,(F'3G1'03'E/('&'07'5'&(1M70%EM&%380(2&(

'(3G0'7'E'00&25('7I"78&E0M&MFJ7('#':/(3M#(',5'I(0'#<'7A

g'7',(,4%I0801M,4(87MY#M&M187(I85M,&E'I27432,0(3+D'7',0'IP(<%54(8(&EMI7M,(3'E'70(1854%,('#':'020(0'3+,01'(,'I(F[,9&'7'3I2,4F/7(&EM#I8E+3P(0%1MFFM(

8(*8,3(3W7G,()'7<Y108(8()+54'7I'I'0(HI+,0(I85M,&E'I274(#2&E2#'K(8E('&'07'5'&',(3'7'03'E/(8:JF'1877M&+(3G0'7'E'00&25(0'7D'&Y02&2#'A

Aláírás:

Hely, dátum        

Aláírás        

         BA/;7.)C
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A természetes személy adatai Dátum    

Ügyfélszám   

Ügyfél    

Csoportszám  

Családi és utónév:     

Születéskori név1:     

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( (

Édesanyja neve:      

Állampolgárság      

Mo-i tartózkodási hely2:    

Lakcím:        

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 

Családi és utónév:     

Születéskori név1:     

_EW7'02&+(<'74P(+:/6( ( ( ( (

Édesanyja neve:      

Állampolgárság      

Mo-i tartózkodási hely2:    

Lakcím:        

I&0#0%Z4120$('#;24ZL:%">

                     Szám   Érv. ideje 

                     Szám   Érv. ideje 

 Egyéb  Szám   Érv. ideje 

NK( '7/E/(,21P(7'M,43%#+(,21( ( ( ( cK( 3W7)G7:+(M778I$%75M#('&'02,

Aláírás:

Hely, dátum        

Az azonosítást elvégeztem   

         BJ/;8#4.&,C
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I990:#426L*#8#/2`#70+("480#2U=**42h2i*%8-*#4

50+(%2"#-2-09:(*#4%2L*+4"8#8#/24024=*2"990:#420L*#8#/22L+09*%%> [09:(*#4%2+*j:8+*-27+0(2;0:>

 Account Opening Form 2 2D*+48k*-2D0(L"#;2+*/8%4+;2*l9*+L42BmD./$830#"4fC20+29*+48k*-2

267k9")2D0L;2072D0(L"#;2i*90+-%2BmD./('%0)"4fC

  issued by the Hungarian Register of Companies “Cégjegyzék”  

With a recent date (i.e. not older than 30 days)

2 UL*98(*#2U8/#"4:+*%2"#-2I:4=0+8%"480#250+( 2 2D*+48k*-290L;20724=*2)"4*%42%:E%9+8L480#270+(2Bm")'Z+'%e(8#4"f2<2 

m")'Z+'%829Z(L.)-'#;fC

  issued by the Hungarian Register of Companies  

Alternatively, it is also acceptable if the company’s attorney-of-law, 

 representing the company in the process of registration and being in 

the possession of an executed copy of the subscription form, issues the 

9'#0+e':(9%$4A

 General Business Conditions 2 `-*#48k9"480#

  Valid Identity Cards / Passports of the legal representatives, other 

 persons authorised to represent the Customer in any and all business 

transactions pursuant to the Specimen Signatures and Authorisation 

Form.

2 2D)8*#4n%290#%*#424024=*28%%:*2072"290L;2072=8%28-*#48k9"480#2

documents

2 2[09:(*#4"+;2T+00720724=*2o)48("4*2!*#*k98")26Q#*+

  For example complete and detailed organisational chart showing the 

 legal structure including ownership percentages, list of shareholders, 

deed of foundation or articles of association.

2 2̀-*#48k9"480#2-"4"2%=**42h2-*4*+(8#"480#20724=*20Q#*+%=8L2

and control structure

 

2 2̀-*#48k9"480#2-"4"2%=**4270+2#"4:+")2L*+%0#%  

  PEP declaration

  (in case the natural person in question is a  foreigner or his 

 domicile is abroad)

 

  

  

  

  

  

50+(%2"#-2-09:(*#4%2L*+4"8#8#/2402*)*94+0#892E"#$8#/2%*+389*%>  

  

  

  

  

  

  


